Kontakt och
service
Ibland blir det fel, någonting går sönder e
 ller någon stör.
Då kan du vända dig till oss eller någon av de jourtjänster
som vi samarbetar med för att få snabb hjälp. Här förklarar
vi vem du ska ringa till – och när.

Din bovärd
Din bovärd ansvarar för trivseln och skötseln i ditt område, och hjälper gärna
till om någonting är fel eller har gått sönder i din lägenhet eller i fastighetens
gemensamma utrymmen. Anmäl alltid fel och brister som uppstår direkt till
din bovärd. Han eller hon svarar också på frågor om underhåll, tillval och
annat som rör ditt boende. Du hittar kontaktuppgifter för din bovärd på
det bifogade bovärdsbladet, på informationstavlan i ditt trapphus och på
svenskabostader.se/kontakt.

Fastighetsjour
Om fel och brister uppstår i din lägenhet under arbetstid:
anmäl dem direkt till din bovärd.
Om allvarliga fel inträffar efter arbetstid: kontakta den
fastighetsjour som Svenska Bostäder samarbetar med.
Fastighetsjouren hjälper dig med akuta fel, och rapporterar
felet till oss nästkommande dag. Är du osäker på om felet
verkligen är akut? Ring till jouren, som hjälper dig att bedöma hur
allvarligt felet är.
Nedan hittar du två listor. Den första förklarar vid vilka situationer du
ska kontakta fastighetsjouren. Den andra förklarar vid vilka situationer
du inte ska kontakta fastighetsjouren. F
 astighetsjourens telefonnummer
hittar du på bovärdsbladet.

Du ska kontakta fastighetsjouren om:
• vatten strömmar ut från en ledning som har gått sönder
•d
 et blivit stopp i avloppet, vattnet stiger och det finns risk för vattenskada
i lägenheten
•e
 n elledning har gått sönder, lägenheten eller trappuppgången är helt
strömlös och det därmed finns risk att någon person skadas
•e
 n glasruta har krossats och det finns risk att någon person skadas eller att
det sker ett inbrott
•d
 et blivit stopp i sopnedkastet och det är längre än 24 timmar kvar till
ordinarie arbetstid hos Svenska Bostäder (det vill säga om stoppet
inträffar under till exempel helger eller längre ledigheter)

Du ska inte kontakta fastighetsjouren om:
• vatten rinner långsamt ner i avloppet, utan att det blir stopp
•e
 n säkring i lägenheten är trasig, och automatsäkring har löst ut.
Återställ då automatsäkringen
• en glasruta har spruckit
•s
 kadegörelse har inträffat, men det inte finns risk att någon person
skadas eller gör inbrott
•d
 et blivit stopp i sopnedkastet och det är mindre
än 24 timmar kvar till o
 rdinarie a
 rbetstid hos
Svenska Bostäder
Ring inte i onödan! Om du ringer till fastighetsjouren och
de hjälper till med ett fel som inte är akut kan du bli
skyldig att betala kostnaden för deras insats.

Störningsjour
Om allvarliga störningar förekommer under kvällar och nätter kan
du ringa störningsjouren. Exempel på allvarliga störningar är hög
ljudda fester, bråk eller störande musik. De har öppet söndag–torsdag
20.00–03.00, fredag–lördag 20.00–04.00. Störningsjouren har telefon
nummer 08-658 11 60.

Hissjour
Om hissen är trasig ska du anmäla felet direkt till hissjouren. De har öppet
dygnet runt. Hissjouren har telefonnummer 08-662 07 81.

Skadedjur
Om du vet eller misstänker att du har fått skadedjur i din lägenhet ska du alltid
kontakta din bovärd. Om ni tillsammans kommer fram till att det behövs, ska
Anticimex kontaktas, telefon 08-517 634 00.

Nycklar
Det är viktigt att du tar väl hand om dina nycklar, eftersom
det inte finns någon huvudnyckel inom Svenska Bostäder.
Du får betala om du tappar dina nycklar. Kontakta alltid din
bovärd om du behöver anlita en låssmed så skickar hon/han
dig till rätt kontakt.

